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OKTOBER 2022 

ERASMUS+ AKTIVNOSTI 
 

V tednu med 10. in 14. oktobrom je Ekonomska šola Novo mesto gostila partnersko šolo iz Balikesirja 

iz Turčije Adnan Menderes Anadolu Lisesi. Obisk je bil sofinanciran iz programa KA 121. Goste je 

zanimala digitalizacija pouka in predavanj na šoli.  

Ogledali so si pouk pri matematiki in angleščini na srednji šoli, obiskali so šolsko svetovalno delavko in 

knjižničarja. Na višji šoli so sodelovali pri predavanjih angleškega in nemškega jezika, poslovne 

komunikacije in ekonomije. Zadnji dan obiska so v okviru Erasmus+ dneva predstavili Turčijo, Balikesir 

in svojo šolo. 

 
Slika 1: Fotografiranje pred plakatom projekta 

 
Slika 2:  Srečanje pri direktorici 

 
Slika 3: Tečaj kuhanja Turške kave 

 
Slika 4: Predstavitev na Erasmus+ dnevu 

 

Andreja Petrovič 

 

https://balikesiradnanmenderesal.meb.k12.tr/tema/index.php
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ERASMUS+ DAN KOT PRILOŽNOST ZA SPOZNAVANJE MEDNARODNIH ZGODB 
 

Vedno bolj se potrjuje dejstvo, da so mednarodne izkušnje velika dodana vrednost za naše študente. 

Zato smo na šoli 14. oktobra izvedli Erasmus+ dan, na katerem so študenti, ki so v minulem študijskem 

letu  opravljali prakso v tujini, delili svoje izkušnje z ostalimi študenti 1. in 2. letnika obeh programov.  

Klaudija Blatnik, Lara Kovačič in Tanja Lipaj so predstavile Erasmus+ prakso, ki so jo opravljale na 

področju grafičnega oblikovanja na Poljskem. Jan Perme se je preizkusil v prodajnem oddelku češkega 

podjetja. Luka Engel pa je doživeto predstavil svoje videnje Španije.  

Svoje izkušnje je delila tudi naša diplomantka Verica Lajkovič, ki kot mladinska delavka redno sodeluje 

z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto na področju mednarodnih izmenjav. 

Naši gostje iz Turčije, učitelj Mustafa in dijaka Eylül in Mehmet, so predstavili svojo državo. Na koncu 

se je predstavila še Amadeja Kavšek, kateri stiki z javnostmi – tudi na mednarodnem področju -  

predstavljajo karierno pot. Kot predstavnica podjetja Herman & partnerji je vodila stike z javnostmi 

naše države na sejmu EXPO 2020 v Dubaju in nas navdušila s svojo zgodbo. 

 

   

Sonja Kukman   

  

Slika 5: Luka Engel in Amadeja Kavšek 
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PODJETNIŠKE DELAVNICE 
 

V okviru projekta Podjetniško razmišljanje smo za študente 1. letnika obeh programov organizirali 

delavnico, ki sta jo 18. oktobra izvedla Anja Jakše in Janez Gorenc z Razvojnega centra Novo mesto. 

Študenti so reševali podjetniški izziv in se preko tega seznanili s posameznimi elementi podjetniškega 

modela. Poudarek je bil na proučevanju kupcev, prototipiranju in testiranju trga. Na koncu so poročali 

o svojih ugotovitvah in napredku pri razvoju rešitve za podani izziv. 

Pridobljeno znanje bodo lahko študenti uporabili pri razvoju lastnih podjetniških idej. 

 

 

Slika 6: Timsko delo 

 

 

Sonja Kukman 
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PRIPRAVA NA MINUTNE SESTANKE Z DELODAJALCI 
 

Na željo delodajalcev bomo novembra na šoli pripravili karierni sejem v obliki minutnih 

sestankov z delodajalci. V ta namen smo 18. oktobra za študente pripravili predavanje o 

pripravi na minutne sestanke. Izvedla ga je Irena Pugelj z Zavoda Republike Slovenije za 

zaposlovanje, Območna služba Novo mesto. 

Študentom 1. in 2. letnika obeh programov je podala koristne informacije o tem, kako se čim 

bolj uspešno predstaviti delodajalcu v 60 sekundah in kakšen pomen ima pri tem CV vizitka, 

poudarila pa je tudi pomen osebne urejenosti in prvega vtisa. 

 

 

Slika 7: Predavateljica, ga. Irena Pugelj, ZRSZ 

 

 

Sonja Kukman 
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POHOD PO MACHOVI POTI 
 

ZdravKo Dren nas je tudi letos razveselil z vabilom na pohod po Machovi poti. Letos smo se 
namenili pot, ki se nahaja v bližini Novega mesta, prehoditi ob lepem sončnem vremenu. 20. 
oktobra smo končno dočakali lep dan. Manjša skupina je ob klepetu, smehu in z dobro voljo z 
lahkoto prehodila približno 9 kilometrov. Machova pot je opremljena z napisi znamenitosti in 
posebnosti, zato smo se ob njih ustavljali in osvežili znanje. Učna pot vodi ob potočku in mimo 
griča, znanega po čudovitih metuljih jamamajih. 
 
Pot je dobila ime po Johannu Machu, ki je v 19. stoletju na tem območju vzgojil prve zapredke 

metulja jamamaj. Bil je prvi in najuspešnejši rejec jamamajev na Slovenskem. Poskusil je tudi 

z vzrejo gosenic na prostem, v hrastovem gozdu na Machovem hribu. Ker so metulji po 

izleganju ušli njegovemu nadzoru, se je jamamaj postopno razširili po srednji in južni Evropi. 

Udeleženci pohoda smo v sproščenem vzdušju poskrbeli za svoje zdravje in kondicijo in se že 

veselimo pohoda naslednje leto. 

 
Slika 8: Pohod 

 

Erika Medle Semec 
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KAJ JE NOVEGA NA BORZI 
 

Inflacija, energetska kriza, dvig obrestnih mer ter drugi makroekonomski in geopolitični izzivi 

že močno vplivajo na življenje vsakega posameznika.  

Zato so se študenti 1. letnika programa Ekonomist pri predmetu Ekonomija z zanimanjem 

priključili online predavanju z naslovom »Trguj na borzi – vol2«, ki ga je 26. oktobra izvedla 

Ljubljanska borza s strokovnjaki s finančnega področja. Izvedeli so, kako aktualni gospodarski 

in drugi dogodki vplivajo na naložbene možnosti ter priložnosti na kapitalskih trgih. 

 

 

Slika 9: Baner za dogodek 

 

 

Sonja Kukman 
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SREČANJE V PROJEKTU CARE V ANKARI, TURČIJA 
 

Med 24. in 28. novembrom je potekalo drugo srečanje dejavnosti učenja, poučevanja in treninga v 

projektu CARE, ki je potekalo v Ankari v Turčiji. Organizacija gostiteljica je bila DKM, inštitut za 

ohranjanje naravnega okolja. Srečanja so se udeležili predstavniki partnerskih organizacij iz Španije, 

Avstrije, Portugalske in Slovenije. Iz naše šole sta bila dva študenta, dve dijakinji, profesorica iz srednje 

šole in dve zaposleni iz višje šole. 

Program je bil usmerjen v zeleno podjetništvo. Spoznali smo mimokrijo v povezavi z industrijskim 

dizajnom – mladi so skupaj z univerzitetnimi študenti industrijskega dizajna v naravi iskali ideje za 

oblikovanje košev za odpadke in nato na delavnici le-te tudi dizajnirali. 

V muzeju so iskali nove zelene podjetniške ideje, ki so jih je spodbili razstavni eksponati iz obdobja od 

Neolitika do Ottomana.  

Zelene podjetniške ideje so nabirali tudi v vasi Tahtaciorencik v zaledju Ankare. Ogledali so si vas ter 

spoznali lokalne kmete, ki združeni v zadrugi po posebnem poslovnem modelu prodajajo zelenjavo in 

meso vnaprej znanim prebivalcem Ankare. Udeleženci so sodelovali tudi na delavnici tradicionalne 

priprave hrane.  

Spoznali pa so tudi zeleno gradnjo, kako jo načrtovati in kako dosegati pozitivne vplive na klimo in 

ohranjanje naravnega okolja. 

 
Slika 10: Predstavitev pred obiskom muzeja 

 
Slika 11: Projektni tim 

 
Slika 12: Iskanje oblikovalskih idej v naravi 

 
Slika 13: Timsko delo 

Andreja Petrovič 
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Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola 

Zanjo: Andreja Petrovič 

Zbrala: Blažena Košmerl 

Oblikovanje naslovne strani: Igor Papež 

Lektoriranje: Jerca Božič Kranjec 

Fotografije: lastni vir EŠNM, VSŠ 

 

Avtorji: 

Sonja Kukman 

Erika Medle Semec 

Andreja Petrovič 


